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rendes, nyílt üléséről.

Jelen vannak:
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Egyéb jelenlévők:

dr. Pethő Anada Zsuzsa
Kozák-Ágó Szilvia
Kis Nándorné
Gálné Csomós Mária
Tóth Ferenc

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai Képviselőtestületi ülésen, az intézményvezetőket és minden meghívott vendéget. Megállapítom, hogy
a Képviselő-testület határozatképes, minden képviselő jelen van.
A napirendi pontokkal kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a napirendet.
A Képviselő-testület a napirendet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.

NAPIREND:
1. Lakitelek Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.10.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
2. A Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
3. A piacokról és vásárokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
4. Lakiteleki II. számú háziorvosi körzet helyettesítésére létrejött megállapodás kiegészítése
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
5. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
6. Bácsvíz Zrt. által a vízi közműveken végzett havária jellegű értéknövelő felújítások megtérítése
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
7. A Bácsvíz Zrt. ivóvízellátás, illetve közműves szennyvízelvezetés és – tisztítás gördülő fejlesztési
terveinek véleményezése
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
8. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatása) 2018. évi pályázati
fordulójához történő csatlakozás és Bursa Hungarica Szabályzat elfogadása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
9. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
10. „A helyi identitás és kohézió erősítése” (TOP-5.3.1-16) elnevezésű pályázat benyújtásának, és az
ehhez kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásának jóváhagyása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
11. Kondi park létesítése a Művelődési háznál
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
12. Semmelweis utca szilárd burkolattal történő ellátása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
13. Martinovics utca szilárd burkolattal történő ellátása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
14. Közterületek elnevezése
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
15. Döntés a Nordfest Kft. ajánlata tárgyában
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
16. Tájékoztató a 2016. december 3. és 2017. június 30. közötti időszak polgármesteri munkájáról
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
17. Beszámoló a 2017. évi önkormányzati nyári napköziről
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
18. Egyéb ügyek

ZÁRT ÜLÉS
19. A Lakiteleki Közvilágítási Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
20. Döntés a Laki-Konyha Kft. nonprofit Kft-vé alakulásáról
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

1. NAPIREND -

Lakitelek Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről
szóló
3/2017.
(II.10.)
önkormányzati
rendeletének
módosításáról
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Mindkét bizottság áttárgyalta ezeket a változtatásokat.
Most a költségvetést abba a formába rendezzük, ahogy előzetesen a képviselő-testület
jóváhagyta ezen pénzek kiadását. Nagyon szigorú szabályozásnak kell megfelelnünk, így
várhatóan fogjuk még módosítani a költségvetést, de a kiadási oldalt tartjuk. Mind a
bevételek, mind a kiadások az előzetes elképzelések szerint alakulnak. Ezek a módosítások
azért vannak, mert voltak előre nem látható, konkrétan, névlegesen be nem kategorizált
kiadások, amiket most már a helyére tudunk tenni. Természetesen a költségvetésünk
továbbra is stabil.
Csikós Mihály képviselő: mivel a módosítások főként technikai jellegűek, így mindkét
bizottság egyöntetűen elfogadásra javasolta.
Dékány Zoltánné képviselő: Örülök, hogy úgy áll a költségvetésünk, hogy a nyári napközis
tábort közel 1 millió forinttal támogathattuk.
Bende László képviselő: Köszönöm, hogy a bizottsági ülésen megfogalmazott kiegészítést
néhány óra alatt megkaptuk. A képviselők amellett, hogy költségvetést hoznak létre,
módosítanak, nyilván folyamatosan követik az önkormányzat gazdálkodását, ezt tesszük mi
is és továbbra is meggyőződésünk, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete az örökölt
nehézségek ellenére is stabil és szó sincs semmiféle csődhelyzetről.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e további hozzászólás a napirendi ponthoz?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2017. (IX.15.) önkormányzati rendelete
Lakitelek Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről
önkormányzati rendeletének módosításáról

szóló

3/2017.

(II.10.)

1. §
Lakitelek Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.10.) rendelet (a
továbbiakban rendelet) 2. § helyébe az alábbi szöveg lép:

A KÖLTSÉGVETÉS FŐ ÖSSZEGE
2. §
/1/ Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2017.
évi költségvetésének
- bevételi főösszegét
- kiadási főösszegét
- költségvetési hiány összegét

1 498 608 749 Ft-ban
1 621 801 692 Ft-ban
123 192 943 Ft-ban

állapítja meg.
/2/ A Képviselő-testület az /1/ bekezdésben foglalt hiány finanszírozásának módját az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) a hiány belső finanszírozására szolgáló
működési célú pénzmaradvány igénybevétele
felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
technikai tétel

111 782 844 Ft
63 792 887 Ft
- 52 382 788 Ft

2. §
A rendelet 3. § helyébe az alábbi szöveg lép:
A HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE
3. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi működési költségvetését jelen rendelet 1.sz.
mellékletének részletezése szerint 781 616 152 Ft bevétellel és 615 693 472 Ft kiadással
hagyja jóvá. Az intézményfinanszírozás összege 165 922 680 Ft.
A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetését jelen rendelet 1.1.sz.
mellékletének részletezése szerint 756 835 326 Ft bevétellel és 756 835 326 Ft kiadással
hagyja jóvá.
3. §
A rendelet 4. § helyébe az alábbi szöveg lép:
A LAKITELEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE
4. §
A Képviselő-testület a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetését 9 130 373 Ft
működési bevétellel, 82 867 583 Ft működési kiadással, 1 900 000 Ft felhalmozási
kiadással, 75 637 210 Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 2. sz.
mellékletének részletezése szerint.
4. §
A rendelet 5. § helyébe az alábbi szöveg lép:

A GONDOZÁSI KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSE
5. §
A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2017. évi költségvetését 34 890 218 Ft működési
bevétellel, 38 882 951 Ft felhalmozási bevétellel, 77 765 292 Ft működési kiadással,
70 300 000 Ft felhalmozási kiadással, 74 292 123 Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá
jelen rendelet 3. sz. mellékletének részletezése szerint.
5. §
A rendelet 6. § helyébe az alábbi szöveg lép:
A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE
6. §
A Képviselő-testület a Községi Könyvtár 2017. évi költségvetését 446 672 Ft működési
bevétellel, 13 343 867 Ft működési kiadással, 3 096 152 Ft felhalmozási kiadással, 15 993
347 Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 3. sz. mellékletének
részletezése szerint.
6. §
A rendelet 9. § helyébe az alábbi szöveg lép:
TARTALÉK KÉPZÉSE
9. §
/1/ A Képviselő-testület 2017. évi költségvetésében 1 941 100 Ft működési általános
tartalékot képez. A tartalék felosztásáról a Képviselő-testület dönt.
/2/ Környezetvédelmi céltartalék: 500 000 Ft.
/3/ Céltartalék árvízi védekezésre: 3 000 000 Ft.
/4/ Céltartalék körforgalom biztosíték visszafizetésére: 943 962 Ft.
/5/ Szennyvíztelep karbantartásra elkülönített céltartalék: 16 319 783 Ft.
/6/ Temető fejlesztésére elkülönített céltartalék: 8 270 982 Ft.
A költségvetésben szereplő tartalékok mindösszesen: 30 975 827 Ft.
7. §
A rendelet 1. sz. és 1.1. sz. melléklete módosul jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint.
A rendelet 2. sz. melléklete módosul jelen rendelet 2. sz. melléklete szerint.
A rendelet 3. sz. melléklete módosul jelen rendelet 3. sz. melléklete szerint.
A rendelet 4. sz. melléklete módosul jelen rendelet 4. sz. melléklete szerint.
A rendelet 6. sz. melléklete módosul jelen rendelet 5. sz. melléklete szerint.
A rendelet 7. sz. melléklete módosul jelen rendelet 6. sz. melléklete szerint.
A rendelet 9. sz. melléklete módosul jelen rendelet 7. sz. melléklete szerint.
8. §
Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

Lakitelek, 2017. szeptember 14.

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

2. NAPIREND -

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

A Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2017.
évi költségvetésének módosítása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés,
hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
116/2017. (IX.14.) határozata
A Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi költségvetésének
módosítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester
előterjesztését megvitatta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2017.
évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerint elfogadja.

3. NAPIREND -

Felelős:
Határidő:

Zobokiné Kiss Anita polgármester
értelemszerű

Értesül:

- Pénzügyi csoport
- Irattár

A piacokról és vásárokról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Bizottsági ülésen elhangzott, hogy a rendeletmódosításban a 7. § (3) és (4) bekezdését cseréljük meg az értelmezhetőség
szempontjából. Az előterjesztésben ezt a cserét végrehajtottuk.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet.

A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2017. (IX.15.) önkormányzati rendelete
a piacokról és vásárokról
Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete „Magyarország helyi önkormányzatokról”
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 14.) pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a.) pontja szerinti feladatkörében eljárva az Alaptörvény 31. cikk (2) bekezdése
szerinti felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Lakitelek Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) által fenntartott piacra és az Önkormányzat által rendezett alkalmi (ünnepi)
vásárokra.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed az (1) bekezdésben meghatározott piacon, alkalmi
vásáron értékesítési, szolgáltatási, kereskedelmi tevékenységet folytató magánszemélyekre,
egyéni vállalkozókra, őstermelőkre és jogi személyekre.
(3) A vásár, a piac területén létesített üzlet működésére és annak üzletkörébe tartozó áruk
forgalmazására – ideértve a jövedéki termékek árusítását is – az üzletek működésére
vonatkozó külön jogszabályok az irányadók.
(4) Nem terjed ki a rendelet hatálya az üzleti kiárusításra akkor sem, ha az eladó azt vásár
elnevezéssel szervezi.
(5) A rendelet rá vonatkozó szabályait mindenki köteles betartani, aki a vásáron, piacon elad,
vásárol, vagy ott bármilyen más tevékenységet végez.
(6) A rendelet hatálya alá tartozó vásári és piaci területeken folytatott kereskedelmi és
szolgáltatási tevékenységeknek meg kell felelnie a jogszabályban előírt kereskedelmi,
építésügyi,
közegészségügyi,
élelmiszerlánc-biztonsági,
élelmiszerhigiéniai,
állategészségügyi, növény – egészségügyi, környezetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi
követelményeknek.
2. §
(1) E rendelet alkalmazásában:
a) Árusító hely: üzlethelyiség és üzlethelyiségnek nem minősülő árusító vagy szolgáltató
tevékenységre alkalmas az üzemeltető által kijelölt hely.
b) Helypénz: napijegy vagy bérlet formájában az árusító hely használatáért fizetendő
térítési díj.
c) Alkalmi (ünnepi) vásár: esetenként a lakosság igényének megfelelően az ünnephez,

rendezvényhez kapcsolódó jellegzetes árucikkek értékesítésére rendezhető az erre a
célra kijelölt helyen (legfeljebb 20 napig, indokolt esetben maximum 30 napig terjedő
időszakban).

A piac, vásár fenntartása és üzemeltetése
3. §
(1) Az Önkormányzat a lakosság jobb ellátása érdekében piacot tart fenn, és alkalmi
vásárokat rendez
(2) Az Önkormányzat a piac és alkalmi vásár fenntartása körében:
a) meghatározza a piac, alkalmi vásár tartásának helyét, idejét,
b) biztosítja a vásárok és piacok rendjét, az árusítás zavartalanságát,
c) kijelöli az árusítóhelyeket, gondoskodik a helységek hasznosításáról,
d) meghatározza a piac tisztán tartására vonatkozó rendelkezéseket, valamint azok
megszegőivel szemben alkalmazandó szankciókat és
e) biztosítja a fejlesztéshez szükséges forrásokat.
A piac, az alkalmi vásár helye, ideje
4. §
(1) Az Önkormányzat által fenntartott piac helye: Lakitelek, Széchenyi körút és a dr. Deák
István utca által határolt, kerítéssel bekerített piactér.
(2) A piac nyitva tartása: szerda és vasárnap: 05.00 órától 12.00 óráig.
(3) Az alkalmi vásár helyét és idejét a polgármester alkalmanként határozza meg.
A helyhasználat szabályai a piacon
5. §
(1) A piacon a helyhasználat napi jellegű vagy tartós lehet. A tartós helyhasználat egy
hónaptól egy évig terjedő időre vonatkozhat.
(2) A napi helyhasználat jogának megszerzése a napi helypénz megfizetésével történik. A
napi helypénz megfizetését helyjegy igazolja, amelyet a napi helyhasználónak a piac
zárásáig meg kell őriznie.
(3) A tartós helyhasználat jogának megszerzése a napi helypénz megfizetésével, valamint a
helyhasználat feltételeit tartalmazó helybiztosítási szerződés megkötésével történik.
(4) A helyhasználat joga másra át nem ruházható. Az elveszett helypénzjegy csak újabb jegy
megváltásával pótolható.
(5) A piacon kereskedelmi tevékenység csak a helybiztosítási szerződés birtokában a havi,
vagy az éves helypénz megfizetésével, illetve a napi helypénz megfizetésével – a kijelölt
helyen – folytatható.
(6) Napi helyhasználatú terület a piacnak minden olyan része, amelynek használatára nem
kötöttek tartós helybiztosítási szerződést.
(7) A piacon üzlethelységgel, vagy egyéb bérleménnyel rendelkezők abban az esetben, ha a
bérelt területen kívül is árusítanak, vagy más célból helyet foglalnak el, akkor ezért a
területért is helypénzt kötelesek fizetni.

(8) A hely használója a számára kizárólag kijelölt helyet e rendeletnek, illetve – tartós
helyhasználat esetén – a helybiztosítási szerződés rendelkezéseinek megfelelően,
rendeltetésszerűen köteles használni.
(9) A hely használója az árusítóhelyen és annak közvetlen környékén köteles minden
szemetet és hulladékot – az árusítás ideje alatt is – folyamatosan összetakarítani.
(10) A piac zárásakor a hely használója köteles az általa folytatott tevékenység során
keletkezett szemét eltakarításáról gondoskodni.
A helyfoglalás sorrendje, a piacon fizetendő helypénz
6. §
(1) A piac napi használatú területén és az alkalmi vásáron a helyfoglalás érkezési
sorrendben történik.
(2) Az árusok a piacnak az árusított cikkek kijelölt részén foglalhatják el árusító helyüket. A
kijelölt hely önkényesen nem változtatható meg, nem cserélhető el. A tartós helyhasználatú
helyeket a bérlők a nyitvatartási idő megkezdését követő 1 óráig foglalhatják el.
7. §
(1) A helypénz összegét a helyhasználó által igénybe vett hely alapterületének nagysága
alapján kell megállapítani. A hely alapterületének nagyságát fedett piaci asztalról történő
árusítás esetén méterben kell meghatározni. Minden megkezdett méter egésznek számít.
(2) A vásárokra, piacokra árusítás céljából hozott állatok, termékek, az azok által elfoglalt
terület, valamint a járműről, mozgóboltból történő árusítás esetén az ezek által elfoglalt
terület után is helypénzt kell fizetni.
(3) A tartós helyhasználat /helybiztosítási szerződés alapján/
a) piaci asztalról történő árusítás esetén: 500 Ft/hó/fm,
b) földről történő árusítás estén: 400 Ft/fm.
(4) A napi helypénz összege:
a) piaci asztalról történő árusítás esetén: 200 Ft/fm,
b) földről történő árusítás estén: 200 Ft/fm.
(5) Az az őstermelő, aki
a) a saját gazdaságában előállított növényi eredetű alaptermékeket (zöldség, gyümölcs,
virág);
b) a saját gazdaságában előállított mezőgazdasági termékből származó, nem hőkezelt,
savanyított terméket és egyéb feldolgozott növényi eredetű termékeket;
c) mézet (lépes méz is)
d) saját tenyésztésű, nevelésű állatból származó tejet, tejterméket, tojást;
e) vadon betakarított, összegyűjtött termékeket, kivéve gombát;
f) kézműves termékeket
árusít, egy asztalt ingyenesen, helypénz megfizetése nélkül használat, mely azonban a
tartós helyhasználati díj megfizetése alól nem mentesít
(6) A (3)-(5) bekezdésekben meghatározott helypénz mértékét a Képviselő-testület évente,
minden év március 31. napjáig felülvizsgálja.

(7) Az e rendeletben megállapított helypénzek, illetve díjak tartalmazzák a mindenkor
hatályos általános forgalmi adót.
Az alkalmi vásáron fizetendő helypénz
8. §
(1) A helypénz összegét a helyhasználó által igénybe vett hely alapterületének nagysága
alapján kell megállapítani. A hely alapterületének nagyságát négyzetméterben kell
meghatározni. Minden megkezdett négyzetméter egésznek számít.
(2) Az ünnepi vásáron fizetendő helypénz összege: 200 Ft/m².
(3) A (2) bekezdésben meghatározott helypénz mértékét a Képviselő-testület évente, minden
év március 31. napjáig felülvizsgálja.
A helyhasználattal járó kötelezettségek
9. §
(1) A hely napi használata esetén a napi helypénzt az Üzemeltető által megbízott
helypénzszedő felhívására azonnal, készpénzben kell megfizetni.
(2) Ugyanaz a hely egy nap többször is kiadható, ha azt az előző használó kiürítette. Ebben
az esetben az új használó is a teljes napi helypénzt köteles megfizetni. A helyjegy másra
nem ruházható át.
(3) A hely napi használatának joga a piac, illetve az alkalmi vásár nyitásától zárásáig tart.
Ezen idő alatt a hely használója a helyjegyét köteles állandóan magánál tartani és a
helypénzszedő felszólítására felmutatni. A helyjegy hiánya esetén a helyhasználó köteles a
napi helypénzt újra megfizetni.
A piac és az alkalmi vásár rendje
10. §
(1)A piac- és vásártéren lévő építményeket, árusító asztalokat, berendezési tárgyakat, fákat
megrongálni, bepiszkítani, a helyéről eltávolítani tilos.
(2) Az élelmiszerpiac területére állatot (a vakvezető és rendőrkutya kivételével) bevinni tilos.
(3) Az árusító sátrakat, asztalokat és az árut úgy kell elhelyezni, hogy azok a közlekedést ne
akadályozzák.
(4) A piac és a vásár területéről az áruszállításra szolgáló járműveket a rakodást követően
haladéktalanul a piacon kívül az erre a célja kijelölt területen kell elhelyezni. Ezen
rendelkezés nem vonatkozik azon esetre, amikor az értékesítés a piacon az erre kijelölt
helyen járműről vagy mozgóboltból történik. A piac területére – áruszállítás céljából –
kézikocsit, kerékpárt csak arra az időre szabad bevinni és benntartani, amíg az árut le- és
felrakják. Egyébként az ilyen járműveket, szállítóeszközöket a piacon kívül, az erre a célra
kijelölt területeken kell lehelyezni.
(5) A piac és az alkalmi vásár területén elhelyezett áru megőrzése, kezelése és tárolása a
hely használójának feladata. Az áru megromlásáért, értéke csökkenéséért vagy

elvesztéséért a piac, illetve az alkalmi vásár fenntartóját nem terheli felelősség, kivéve, ha
feladatkörében jogellenesen járt el.
(6) Az árusító köteles az áru származására, minősége és mennyisége, valamint az árak
tekintetében a helypénzszedőnek, piacfelügyelőnek, illetve a vonatkozó jogszabályok szerint
ellenőrzésre jogosultaknak, továbbá a statisztikai adatgyűjtőknek felvilágosítást adni és
kérésükre bizonyító iratot felmutatni (vállalkozói igazolvány, helyfoglalást igazoló számla).
(7) Az árusítóhelyeken kizárólag érvényes hitelesítésű mérleget, mérőeszközt szabad
használni.
(8) A tulajdonos köteles a sátrakat és az árusítás egyéb eszközeit, tárgyait, az el nem adott
árut az árusítás befejeztével a piac területéről elszállítani.
(9) A vásár és piac területén a nyílt térben tüzet rakni tilos, a tűzrendészeti előírások
megtartása mindenkire nézve kötelező. A tiltás nem vonatkozik arra az esetre, amikor az
erre engedéllyel rendelkező kereskedő, az üzemeltető által az erre kijelölt helyen nyílt láng
használatával állítja elő az árusított termékét.
(10) A vásártéren és a piac területén lármázni, botrányt okozni tilos.
(11) A vásárok és a piacok rendjét a jogszabályban erre felruházott szervezeten túl a
piacfelügyelő ellenőrzi.
(12) Az élelmiszerpiacon az árusító asztalok üzemeltetői kialakítását megváltoztatni tilos!
(13) A kereskedő köteles az árusító helyén a vásárlók számára jól láthatóan és olvashatóan
feltüntetni a nevét címét, székhelyét, telefonszámát és elektronikus levelezési címét.
(14) A kereskedő az árusító helyen kizárólag hitelesített mérleget, súlyt vagy egyéb
mérőeszköz használhat. Ha az áru, mérlegelés külön kosár, doboz, vagy egyéb eszköz
felhasználásával történik, azon a mérőedény súlyát maradandó módon a vevő által is jól
láthatóan fel kell tüntetni.
(15) Tilos az árusításra ki nem jelölt helyeket, közlekedőket árubemutatásra, vagy árusításra
igénybe venni.
(16) A piac és vásár közlekedő útjait szabadon kell hagyni, ezen a területen árut,
göngyöleget, járművet, egyéb dolgot tárolni tilos!
(17) Romlott, romlásnak indult, vagy egyéb ok miatt bűzt terjesztő árut, anyagot a piac és az
alkalmi vásár területére bevinni vagy ott tárolni tilos.
(18) Tilos a piaci forgalomból kizárt árut a piac és az alkalmi vásár területére kereskedelmi
céllal bevinni.
(19) Tilos a közönséget a vásárlásban és a közlekedésben bármilyen módon akadályozni.
Szankciók
11. §
(1) Aki a rendelet 8. §-ában meghatározott rendelkezéseket megszegi vagy kijátssza, a
közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt, természetes személy
200.000,-Ft-ig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 2.000.000,-

Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható, vagy vele szemben a közterület-felügyelő
50.000,-Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hatósági ügyekben első fokon Lakitelek jegyzője jár el. Az
eljárás lefolytatására, a bírság mértékének megállapítására, valamint a bírság behajtására a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Záró rendelkezések
12. §
(1) Ez a rendelet 2017. október 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Lakitelek Önkormányzata
Képviselő-testületének a vásárokról és piacokról szóló 18/2001. (VI.27.) önkormányzati
rendelete.

Lakitelek, 2017. szeptember 14.

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

4. NAPIREND -

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

Lakiteleki II. számú háziorvosi körzet helyettesítésére
létrejött megállapodás kiegészítése
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Dr. Rácz Péter háziorvos saját tulajdonában lévő
eszközeit használja mindkét praxis, ugyanis a másik körzet rendelőjében lévő eszközök
elavultak voltak, le kellett selejtezni. Amíg az Egészségház felújítása és az általunk elképzelt
beszerzések nem tudnak megtörténni, addig az eszközöket az önkormányzatnak kell
biztosítania. Dr. Rácz Péter felajánlotta az eszközeit használatra, melyeket a másik praxist
vezető doktornő is használ. Ezek használati díjáról kell döntenünk. A szeptember 30-i dátum
azért van, mert október 1-től a Doktornő átveszi a praxist, így onnantól nem az
önkormányzatnak kell az eszközöket biztosítani. Ez csak arra az időre vonatkozott, amíg az
önkormányzaté volt a TB finanszírozás. A praxis finanszírozására kapott összeg egyébként
futja a költségek kifizetését.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Ha nincs, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.
A képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
117/2017. (IX.14.) határozata
Lakiteleki II. számú háziorvosi körzet helyettesítésére létrejött megállapodás
kiegészítéséről
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület jóváhagyja a Lakiteleki II. számú háziorvosi körzet
helyettesítésére létrejött megállapodás kiegészítését és felhatalmazza Zobokiné Kiss
Anita polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező szerződést megkösse.

Felelős:
Határidő:

Zobokiné Kiss Anita polgármester
értelemszerű

Értesül:

- MEDIC-EDU Kft.
- DR. LAZA Bt.
- DRSZ Bt.
- Irattár

Kiegészítő megállapodás háziorvosi feladat helyettesítés keretében
történő ellátására
amely létrejött egyfelől: Lakitelek Önkormányzata (Székhely: Lakitelek, Széchenyi krt. 48.)
Zobokiné Kiss Anita polgármester, mint Megbízó
másfelől: dr. Rácz Péter egyéni vállalkozó (6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 44/a adószám: 646818761-23 bankszámlaszám:52000018-11032508) mint Megbízott egészségügyi szolgáltató
harmadrészről: DRSZ Bt. (székhely: 6000 Kecskemét, Áfonya u. 6., Cg. 03-06-115925, adószáma:
25190232-1-03), mint Megbízott egészségügyi szolgáltató részéről dr. Szűcs Zsolt István
személyesen közreműködő tag és ügyvezető,
valamint: DR. LAZA Bt. (székhely: 6000 Kecskemét, Kocsis Pál u. 36., Cg. 03-06-110579,
adószáma: 20974033-1-03), mint Megbízott egészségügyi szolgáltató részéről Berenténé dr. Laza
Erika Gyöngyike személyesen közreműködő tag és ügyvezető
között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
1.)
Szerződő felek rögzítik, hogy 2015. március 27-én a Megbízó Lakitelek II. számú háziorvosi
körzet háziorvosi praxisában helyettesítés keretében történő ellátására megállapodás jött létre MEDICEDU Kft, és dr. Szűcs Zsolt István megbízott között, melyet a felek közös megegyezéssel 2015. május
28-án és 2016. december 8-án, valamint 2017. április 20-án módosítottak.
2.)
Tekintettel arra, hogy 2017. június 01. és 2017. szeptember 30. között a helyettesítés során
kizárólag a dr.Rácz Péter EV tulajdonát képező orvostechnikai eszközök kerülnek használatra, így
felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó havi bruttó 120.000,-Ft eszközhasználati díjat fizet.

3.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 2.) pontban meghatározott eszközhasználati díjat
Megbízó teljes egészében, azaz bruttó 480.000,- Ft-ot számla ellenében 2017. szeptember 15-ig
átutalással megfizet.
4.)
Szerződő felek az 1.) pontban meghatározott szerződés egyéb rendelkezéseit változatlan
tartalommal tartják fenn.
Szerződő felek a jelen kiegészítő-megállapodást mint az akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírták.
Lakitelek, 2017. szeptember ……

Lakitelek Önkormányzata
Megbízó

dr. Rácz Péter EV

MEDIC-EDU Kft. Megbízott

DRSZ Bt. Megbízott

DR. LAZA Bt. Megbízott
Ellenjegyzem:
………………………………….
Kis Nándorné
pénzügyi csoportvezető

Záradék
A feladat-ellátási szerződést Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a 117/2017. (IX.14.)
határozatával fogadta el.
Lakitelek, 2017. szeptember ….

………………………………………...
dr. Pethő Anada Zsuzsa
jegyző

5. NAPIREND -

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos
döntések meghozatala
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Az országban teljes átszervezés alatt áll a szilárd
hulladék központosítása. Ahhoz, hogy a legkedvezőbb feltételeknek meg tudjunk felelni, ez a
csatlakozás szükséges. Dr. Orbán Csabától, KMJV városüzemeltetési osztályvezetőjétől egy
nagyon széleskörű tájékoztatást kaptunk erről az átszervezésről. Minden településnek be
kell valahova csatlakozni, Lakitelek a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társuláshoz fog tartozni. Van-e kérdés, hozzászólás?
Mihalik Tibor képviselő: Olyan helyzetbe hozták az önkormányzatokat, hogy itt nem volt
kérdés, hogyan döntünk. Vagy nagy összegek árán fenntartjuk az önállóságunkat, ami
horribilis pénzeket és fejlesztéseket vitt volna el, vagy egy társulási megállapodással
becsatlakozunk egy olyan rendszerbe, ami biztosítja hosszútávon a hulladékgazdálkodást.
Ez egy olyan szükséges rossz, amit muszáj volt meglépni. Most, hogy már kialakultak a
körvonalak, ebben a formában már lehet látni, hogy Lakitelek Önkormányzat
hulladékgazdálkodása hosszú távon megoldódik.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Az elmúlt évben már változtattunk közszolgáltatót,
mert országos szinten változott az a díj, melyet egy-egy közszolgáltatás elvégzéséért kaphat
a közszolgáltató. Ezt egy mutatószám alapján határozták meg, nagyon komoly feltételeknek
kell megfelelni. Ezt a mutatószámot a mi korábbi közszolgáltatónk nem tudta volna
prezentálni, így jóval kevesebb pénz jött volna be, mint így, hogy kiszerveztük a
szilárdhulladék-szállítást egy külső cégnek. Akkor úgy tűnt, hogy ez a cég önmagában is
képes ezt ellátni, azonban ahogy változtak a közszolgáltatás átszervezésével kapcsolatos
kormányzati döntések, még nagyobb társulásra van szükség. A társulásba történő
becsatlakozással nem fog változni a közszolgáltató személye. Ugyanúgy az FBH-NP fogja a
hulladékot elszállítani, mert ők is ugyanebbe csatlakoznak be, illetve ők nagyon komolyan
részesei is ennek a társulásnak. A lakosságot érintően változás nem fog bekövetkezni.
Bende László képviselő: Ne legyen kétségünk, hogy nem ez az utolsó konzorcium és
megoldás erre a hulladékszállításra. Régebben is voltak projektek, ahol sok pénzt el lehetett
költeni. Korántsem gondolom, hogy ez 10 év múlva is ugyanígy fog zajlani. Most ez zajlik,
ezt kell csinálni. Nem biztos, hogy jó úton voltunk korábban, de ezt senki nem tudta előre és
most sem tudjuk, hogy mi lesz néhány év múlva.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e további hozzászólás? Amennyiben nincs,
szavazásra bocsájtom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
118/2017. (IX.14.) határozata
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatala
A képviselő-testület Zobokiné Kiss Anita polgármester fenti tárgyban készült előterjesztését
megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

1. A képviselő-testület a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás létrehozásával kapcsolatos 106/2017. (VII.05.) számú döntését
fenntartja azzal, hogy a Társulási Megállapodást jelen határozat szerint
tartalommal hagyja jóvá.
2. A képviselő-testület felhatalmazza Zobokiné Kiss Anita polgármestert a Társulási
Megállapodás aláírására.

6. NAPIREND -

Felelős:
Határidő:

Zobokiné Kiss Anita polgármester
értelemszerűen

Értesül:

- Kecskemét Megyei Jogú Város jegyzője
- Irattár

Bácsvíz Zrt. által a vízi közműveken végzett havária jellegű
értéknövelő felújítások megtérítése
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés,
hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
119/2017. (IX.14.) határozata
Bácsvíz Zrt. által a vízi közműveken végzett havária jellegű értéknövelő felújítások
megtérítése
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megvitatta és az alábbi
határozatot hozta:
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Bácsvíz Zrt. az ivóvíz hálózaton elvégzett
havária jellegű felújítási munkákat 201 829 Ft+ÁFA összegben az általa fizetendő
bérleti díj terhére elszámolja, illetve a már eddig megfizetett bérleti díj terhére
kiszámlázza.

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül: - Pénzügyi csoport
- Irattár

7. NAPIREND -

A Bácsvíz Zrt. ivóvízellátás, illetve közműves
szennyvízelvezetés és – tisztítás gördülő
terveinek véleményezése

fejlesztési

/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Korábban beszéltünk már erről. A tartalmát tekintve ez
egy visszatérő előterjesztés, hiszen a Bácsvíz Zrt. részéről egy széleskörű tájékoztatást is
kaptunk arra vonatkozóan, hogy hogyan működik az, ha egy település valamilyen
fejlesztésbővítést szeretne. Ennek első és legfontosabb eleme, hogy a gördülő fejlesztési
tervbe bekerüljön. Mi is jeleztük, hogy szeretnénk bővíteni a szennyvízcsatorna-hálózatot az
üdülőterületi részen ott, ahol jelentős vendéglátó egységek találhatóak. Nevezetesen Fenyő,
Szivárvány, Napsugár utcák, illetve a Zalán utca, mivel ott új építési telkeink vannak,
amikhez értékesítés esetén illik biztosítani ezt a közművet is.
Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás? Ha nincs, szavazásra
bocsátom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
120/2017. (IX.14.) határozata
A Bácsvíz Zrt. ivóvízellátás, illetve közműves szennyvízelvezetés és – tisztítás gördülő
fejlesztési terveinek gördülő fejlesztési tervének véleményezése
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Kiss

Anita

polgármester

A Képviselő-testület a víziközmű rendszerek gördülő fejlesztési terveit a közműves
ivóvízellátás, illetve a szennyvízelvezetés és - tisztítás tekintetében elfogadja az alábbi
kiegészítéssel:
Közműves szennyvízelvezetés és – tisztítás gördülő fejlesztési terv 5. Beruházási terv
kiegészítése:
Bővítési igény:



Lakitelek üdülőterület Napsugár utca, Szivárvány utca, Fenyő utca,
Lakitelek központi belterület Zalán utca, Móricz Zs. krt. térség szennyvízelvezetése

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

- Bácsvíz Zrt.
- Irattár

8. NAPIREND -

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer
(hátrányos
helyzetű,
szociálisan
rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatása)
2018. évi pályázati fordulójához történő csatlakozás és
Bursa Hungarica Szabályzat elfogadása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Önkormányzatunk éve óta csatlakozik ehhez a
pályázati lehetőséghez, ez a jó képességű, de szociálisan rászoruló fiatalok részére ad
lehetőséget ösztöndíj nyújtásához. Két formája van, az „A” típusú esetében 10 hónapra
kapja az ösztöndíjat a tanuló, majd ha újra szeretne pályázni és a szociális rászorultság
fennáll, akkor újra megteheti, a korábbi pályázat benyújtása nem kizáró ok. A „B” típusúnál a
végzős középiskolai tanulók pályázhatnak, illetve, akik még nem tanulnak felsőoktatásban.
Aki ezt megnyeri, addig kapja az ösztöndíjat, amíg a tanulmányi jogviszonya fennáll. Ezt az
előterjesztést a bizottsági üléseken módosítottuk. Először a szabályzatot bocsátom
szavazásra, ugyanis az elmúlt évben a pályázatok elbírálásakor nagyon nehéz volt megítélni
pusztán a jövedelemigazolások alapján, hogy ki a hátrányos helyzetű. Kis település lévén
ismerjük egymást, így nem csupán a jövedelemigazolás mutatja meg a szociális
rászorultságot. A Képviselő-testület az elmúlt évben kérte, hogy készüljön egy szabályzat,
ami alapján egy pontozásos rendszerben kerülnek elbírálásra a beadott pályázatok. Ezt
tartalmazza az 1. határozat-tervezet, míg a 2-ban a bizottsági üléseken elhangzottaknak
megfelelően az „A” típusú pályázatot támogatná a Képviselő-testület 10 fő erejéig,
személyenként 5000 Ft/fő összeggel, és ebben az évben, a „B” típusút nem támogatná.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Mihalik Tibor képviselő: Ez egy szép hagyomány lesz most már, hogy a falu a
továbbtanulást és a felsőfokú végzettséghez való hozzájutást segíti. Én a „B” típusút is
szerettem volna támogatni, de az „A” típusú sokkal ösztönzőbb - azoknak, akik megnyerik
ezt a támogatást - arra, a következő évben is teljesítsék a követelményeket. Így mondhatjuk,
hogy akik megkapják ezt a támogatást, azok megérdemlik.
Bende László képviselő: Helyes irány támogatni a tovább tanulókat, de tudjuk, hogy ez a
havi 5000 Ft azoknak, akik elkerülnek hazulról, nem megoldás. A mai kollégiumi, albérlet és
fenntartási árak mellett szinte lehetetlen tovább tanulni. Jó lenne többet adni, ha az
önkormányzatok forrásait nem kurtították volna meg annyira, amennyire. Én annak örülnék,
ha ennek az összegnek a tízszeresét tudnánk adni mindenkinek, aki tényleg szeretne
továbbtanulni.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e további hozzászólás? Amennyiben nincs,
szavazásra bocsátom az 1. határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
121/2017. (IX.14.) határozata
Bursa Hungarica Szabályzat elfogadása

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékletben szereplő Bursa
Hungarica Szabályzatot elfogadja.

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal (pályázat megjelentetése)
Értesül:

- Pénzügyi csoport
- Igazgatási csoport
- Irattár

1. számú melléklet

Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről az alábbi Szabályzatot
alkotja:
I.

A Szabályzat hatálya

A Szabályzat hatálya kiterjed Lakitelek közigazgatási területén állandó bejelentett lakóhellyel
rendelkező, szociálisan hátrányos helyzetű
a) „A” típusú pályázó esetén: felsőoktatási intézményben tanuló hallgatókra,
akik(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos),
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú,
illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
b) „B” típusú pályázó esetén: utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolásokra, illetve
felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem
nyert érettségizettekre, akik felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali
tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes,
osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.

II.

Értelmező rendelkezések

(1) E szabályzat alkalmazásában az tekinthető szociálisan rászorult, akinek családjában az egy
főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250%-át, gyermekét egyedül nevelő szülő esetében annak 275 %-át.
(2) A szabályzat alkalmazásában a jövedelem, a család és az egyedülálló fogalmát a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésében
foglaltak szerint kell értelmezni.

III.

A pályáztat benyújtásának rendje

(1) Az önkormányzat ösztöndíja pályázat útján nyerhető el.
(2) A pályázatot az önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
Általános Szerződési Feltételében meghatározott határidőben írja ki és teszi közzé.
(3) A támogatás feltételeit a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk
fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet és a mindenkori pályázati
kiírás tartalmazza.
(4) A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva,
aláírva a Lakiteleki Polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
(5) Lakitelek Önkormányzata köteles gondoskodni arról, hogy a pályázati kiírások
megjelenésétől a pályázat benyújtásának határidejéig a pályázati űrlapok a Polgármesteri
Hivatalban, munkaidőben, elegendő példányban a pályázók rendelkezésére álljanak, illetve
Lakitelek Önkormányzatának Honlapján (lakitelek.hu) elektronikus formában elérhetőek
legyenek.
(6) A pályázati űrlap csak a csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. Bármely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

IV.

Az ösztöndíj időtartama

(1) „A” típusú pályázat esetén:10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév.
(2) „B” típusú pályázat esetén: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.

V.

Az ösztöndíj elbírálásának szempontjai

(1) Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Testület) bírálja el a
pályázatokat.
(2) A Testület az egy főre eső jövedelem, valamint szociális rászorultság alapján rangsorolja a
pályázókat, és a rendelkezésre álló költségvetési keretösszeget figyelembe véve dönt az
ösztöndíjban részesülőkről. A rangsor a meghatározott pontszámok összegzésével állítható
fel, melyből a pályázó összpontszámai alapján összesítő táblázat készül.
(3) A pályázatok elbírálása a mindenkori pályázati kiírásban foglaltak, valamint az alábbi
pontrendszer alapján történik
1.A pályázó családjában az 1 főre jutó nettó átlagjövedelem:


a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét (továbbiakban:
nyugdíjminimum) nem haladja meg:

20 pont



nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át

15 pont



nem haladja meg a nyugdíjminimum 225 %-át

10 pont



nem haladja meg a nyugdíjminimum 275 %-át

5 pont

2. A pályázó:


árva

20 pont



félárva

10 pont

3. A pályázó:


tartósan beteg/fogyatékossággal élő

15 pont



családtagja tartósan beteg / fogyatékkal élő

10 pont

4. A pályázó:


gyermeket nevel, gyermekenként

5 pont

5. A pályázó:


a gyámhatóság által nevelésbe vett, vagy gyámság alatt álló volt

10 pont

6. A pályázó:


önfenntartó

10 pont



házas

5 pont



eltartott

3 pont

7. A pályázó szülője/gondviselője háztartásában (amennyiben közös háztartásban élnek)
az :
5 pont
 eltartottak száma: 1 fő


eltartottak száma: 2 fő

10 pont



eltartottak száma: 3 fő

15 pont



eltartottak száma: 4 vagy annál több fő

20 pont

8. A pályázó szülője/gondviselője elvált, különvált, a szülő egyedül neveli
gyermekét:

10 pont

9. A pályázó szülője/gondviselője háztartásában munkanélküli van

5 pont

10. A hallgató:


kollégiumi ellátásban részesül

8 pont



kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt nem részesül
kollégiumi elhelyezésben (lakóhelytől 50 km-en kívüli városban)

20 pont



ingázó a lakóhelye és a felsőoktatási intézmény között

5 pont



albérletben lakik, lakóhelytől 50 km-en kívül

10 pont



albérletben lakik, lakóhelytől 50 km-en belül

3 pont

11. A pályázó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül:

10 pont

12. A pályázó hátrányos/ halmozottan hátrányos helyzetű:

5 pont

13. Több testvér egyidejű továbbtanulása a felsőoktatásban (nappali
tagozaton), testvérenként:

10 pont

14. Amennyiben a hallgató költségtérítéses képzésben vesz részt:

10 pont

(4) A Testület a fentieken túl azonos pontszám esetén egyéb, szociális körülményeket is
figyelembe vehet maximum 10 pont erejéig.
(5) A pályázat csak az alábbi mellékletekkel együtt érvényes:
− jövedelmi adatok valódiságát bizonyító okiratok
− ,,A” típusú pályázó esetén a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony
igazolás,
− halotti anyakönyvi kivonat másolata az árvaság igazolására,
− születési anyakönyvi kivonat másolata, vagy iskolalátogatási igazolás az eltartott
kiskorúakról,
− tartósan beteg/fogyatékossággal élő pályázó esetén a szakorvosi igazolás, szakorvosi
vélemény másolata,
− hallgatói jogviszony igazolás/vagy másolata a felsőoktatási jogviszonnyal rendelkező
testvérről,
− gyámhatóság vagy bíróság jogerős döntésének másolata az egyedül nevelés tényéről,
− felsőoktatási intézmény igazolása a kollégiumi igény elutasításáról,
− albérleti szerződés albérletben lakás esetén
(6) Amennyiben a pályázó felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe
felvételt még nem nyert, érettségizett személy, aki a pályázat benyújtásakor munkaviszonyban
áll, az összjövedelem, illetve az egy főre jutó jövedelem kiszámításánál a munkaviszonyból
származó jövedelmét nem lehet figyelembe venni.
(7) A döntés előkészítés során a Testület a pályázók szociális helyzetét elsősorban
környezettanulmány lefolytatása útján ellenőrizheti.
VI.

Az ösztöndíj elbírálásának rendje

(1) A pályázatokat a Testület a pályázati felhívásban meghatározott határidőre bírálja el. A
Testületi munka előkészítését a Polgármesteri Hivatal végzi el (alaki, tartalmi
követelményeknek való megfelelés, szociális szempontú javaslat).
(2) Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétől függetlenül történik.
(3) A határidőn túl benyújtott, valamint formailag nem megfelelő pályázatokat a Testület
kizárja a bírálatból. Elutasító döntését írásban köteles indokolni.
(4) A Testület az adatok valódiságtartalmának tisztázása érdekében fenntartja a
környezettanulmány készítésének jogát. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a
pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek
nem felel meg, támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj
elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

(5) A Testület köteles döntéséről írásban értesíteni a pályázókat, illetve lehetővé tenni, hogy a
személyükre vonatkozó döntést az Önkormányzat épületében megtekinthessék.
(6) A ,,B” típusú pályázatok esetében a Testület évente egyszer felülvizsgálja a támogatott
pályázók rászorultságát. A megítélt támogatás visszavonásáról dönt, ha az ösztöndíjas
szociális rászorultsága már nem áll fenn, vagy ha a támogatásban részesült a szociális
rászorultság évenkénti felülvizsgálatánál az Önkormányzattal nem működik közre.
(7) A Testület az általa megítélt támogatás összesített adatait a pályázati kiírásban szereplő
határnapig a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a honlapon nyilvánosságra hozza.
(8) A pályázó a Testület döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
VII.

Finanszírozási szabályok

(1) A Testület a támogatott pályázót minimum 1.000,-Ft/hó, de legfeljebb 5.000,-Ft/hó
ösztöndíj összegében részesíti. A testület a pályázókat megillető támogatásról évente külön
határozatban dönt.
(2) Az ösztöndíjak folyósítása a vonatkozó jogszabályoknak és a mindenkori pályázati
kiírásnak megfelelően történik.
(3) Az ösztöndíj folyósítása szünetel azokra a tanulmányi félévekre, amelyekre az ösztöndíjas
hallgatói jogviszonya szünetel.
(4) A megállapított ösztöndíj megvonásra kerül, ha a hallgató az ösztöndíj folyósításának
időtartama alatt nem iratkozik be a felsőoktatási intézménybe.
(5) A Testület határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról akkor is, ha az
ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn, illetve a támogatásban részesített az
önkormányzat illetékességi területéről elköltözik. Az utóbbi esetben a határozat csak a
meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
(6) Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt
minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon
belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelőt.
VIII. Záró rendelkezések
(1) Ez a szabályzat 2017. október 01. napján lép hatályba.
(2) Rendelkezéseit az ösztöndíj megítélése során alkalmazni kell minden olyan alkalommal,
amikor Lakitelek Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz.
(3) Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet
rendelkezései és az Általános Szerződés Feltételekben leírtak az irányadók.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: A bizottsági ülésen kértétek, hogy a 2. határozattervezetbe kerüljön bele a következő mondat:
„A pályázat elbírálásához szükséges mellékleteket Lakitelek Önkormányzatának Bursa
Hungarica Szabályzata tartalmazza”. A mai ülésre ezzel a kiegészítéssel terjesztettem be a
határozat-tervezetet. Tehát „A” típusú pályázat, 10 főre és 5000 Ft/fő, a „B” típusú pályázat
pedig nulla.
Amennyiben nincs további hozzászólás, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.

A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
122/2017. (IX.14.) határozata
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatása) 2018. évi
pályázati fordulójához történő csatlakozás
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzata csatlakozik az Emberi Erőforrások Minisztériuma által
meghirdetett, Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2018. évi pályázati fordulójához (hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló
fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására).
A támogatást
- „A” típusú pályázat esetén 10 főre nyújtja
A támogatás összege az „A” pályázat esetén: 5000.- Ft/fő/hó.
A pályázat elbírálásához szükséges mellékleteket Lakitelek Önkormányzatának Bursa
Hungarica Szabályzata tartalmazza.

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal (pályázat megjelentetése)
Értesül: - Pénzügyi csoport
- Igazgatási csoport
- Irattár

9. NAPIREND -

Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés,
hozzászólás?
Ha nincs, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
123/2017. (IX.14.) határozata
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Lakitelek Önkormányzat Képviselő- testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 167/2013.
(VI.27.) számú határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programját az
egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvényben foglaltaknak megfelelően felülvizsgálja, majd azt a határozat
mellékletében csatolt tartalommal elfogadja.
Az elfogadott, felülvizsgált programot az Önkormányzat honlapján is meg kell
jelentetni.

Felelős:
Határidő:

Zobokiné Kiss Anita polgármester
értelemszerű

Értesül:

- Türr István Képző és Kutató Intézet Kecskemét
- Irattár

10. NAPIREND -

„A helyi identitás és kohézió erősítése” (TOP-5.3.1-16)
elnevezésű pályázat benyújtásának, és az ehhez kapcsolódó
konzorciumi megállapodás aláírásának jóváhagyása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Bizottsági ülésen hosszan beszéltük ezt a napirendi
pontot. Tiszaalpár vállalta ennek bonyolítását. Úgy gondolom, hogy ebből a Lakitelekre eső
7.267.917 Ft-ból nagyon jó dolgokat lehet megvalósítani, én mindenképpen javaslom a
pályázat beadását. Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Bende László képviselő: Ha konzorciummal indulunk, akkor nagyobb az esély a pályázat
megnyerésére. A mai pályázatok érdekessége, ami a számokból is látszik, hogy egy 50
milliós pályázatból Lakitelekre 7.267.917 Ft jut. De ez is sokkal több, mint a nulla. 1 millió Ftból is sok mindent meg lehet valósítani, 7 millióból még inkább.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e további hozzászólás? Amennyiben nincs,
szavazásra bocsájtom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
124/2017. (IX.14.) határozata
„A helyi identitás és kohézió erősítése” (TOP-5.3.1-16) elnevezésű pályázat
benyújtásának, és az ehhez kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásának
jóváhagyása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az alábbi
határozatot hozta:
1. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a megvalósítani kívánt
pályázatot, annak benyújtásával egyetért.
2. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Zobokiné Kiss Anita
polgármestert, hogy a pályázatok benyújtásához szükséges intézkedéseket
megtegye, és a pályázatok benyújtásához szükséges konzorciumi megállapodást
aláírja.
Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül: - Beruházási Csoport
- Irattár

11. NAPIREND -

Kondi park létesítése a Művelődési háznál
/Tájékoztató kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Mindannyian szeretnénk az egészséges életmódot
serkenteni a településen, ennek egyik módja, ha egy szabadtéri kondi parkot építünk. Már
van beadva egy pályázatunk erre vonatkozóan, ami a Vasút utca végének bal oldali részén
kerül megvalósításra, ha a pályázatot pozitívan bírálják el. Azonban most önerőből
szeretnénk építeni egyet. A Művelődési Ház melletti területre esett a választás, és egy 5
millió Ft-os beruházásról lenne szó. Korábban arról volt szó, hogy mindkét bizottság
véleményezi, javaslatot tesz, majd az alapján dönthet a polgármester a szerződés
megkötéséről. Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Mihalik Tibor képviselő: A ma felnövő generációnak nemcsak a testi mozgásra van
szüksége. Ez egy találkozási pont, ami közösségépítő célt is szolgál. A kondi gépek
mozgatásához a saját testsúlyunkat kell használni, ezáltal a balesetveszély kérdését is
megoldottuk. Ez a fejlesztés követendő példa lesz mindenkinek.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e további kérdés, hozzászólás? Ha nincs,
szavazásra bocsájtom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
125/2017. (IX.14.) határozata
Kondi park létesítése a Művelődési háznál
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az alábbi
határozatot hozta:
1. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a kondi park megvalósítását a
288 hrsz-ú ingatlanon.
2. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Zobokiné Kiss Anita
polgármestert, hogy a beszerzési eljárást lefolytassa, majd Lakitelek
Önkormányzatának
Emberi
Erőforrások
Bizottsága,
valamint
Lakitelek
Önkormányzatának Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága
javaslatának figyelembevételével a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést
aláírja.

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

12. NAPIREND -

- Beruházási Csoport
- Gazdálkodási Csoport
- Irattár

Semmelweis utca szilárd burkolattal történő ellátása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Átadnám a szót Csikós Mihály képviselőnek, hogy a
műszaki tartalomról és az előterjesztéssel kapcsolatban adjon részletes tájékoztatást.
Csikós Mihály képviselő: Ez egy olyan műszaki vonal, ami hosszútávon vállalható. Értem
ez alatt a megfelelő útalapot, a süllyesztett szegéllyel való építést, ami az esztétika mellett
sokkal strapabíróbbá is teszi az utat, a lakosok a bejárójukat szebben hozzá tudják zárni.
Úgynevezett bogárhátas, kétoldali esésű lesz a burkolat, mely 4,50 méteres
aszfaltszélességgel plusz 2x 15 cm szegéllyel készül, ami átjárható. Egy 4,80 méter széles
úton már két autó kényelmesen el tud egymás mellett haladni. Mind a terv, mind a
beszereztetés tartalmazni fogja ezen felül még a nemesített padka kialakítását, a már
meglévő Árpád, illetve Vak Bottyán utcai csatlakozások kialakítását, felülvizsgáljuk a KRESZ
táblákat, ha kell, pótoljuk. Ami a lakosságnak jó hír, hogy a település délebbi részén is
elindultak az engedélyezések, kész tervekkel rendelkezünk, úgyhogy ütemezetten arra is
tovább tudunk haladni.
Dékány Zoltánné képviselő: Nagyon jó, hogy eljutottunk idáig, hogy ezt az utcát is le tudjuk
szilárd burkolattal fedni, mert nagyon sok falugyűlésen elhangzott ez a kérés, már a 70-es,
80-as években. Minden elismerés az ott lakóknak, hogy ezt türelmesen kivárták! Jó dolog,
hogy minden évben tudunk utcát szilárd burkolattal ellátni, annak ellenére is, hogy pályázatot
nem nyerünk.
Szentirmay Tamás alpolgármester: 21,7 millió forintba kerül ez a beruházás.

Csikós Mihály képviselő: Ehhez kapcsolatban egy módosító javaslattal élek. A határozattervezetet szeretném azzal kiegészíteni, hogy ez az összeg maximalizált keretösszeg. Ha a
beszerzés kevesebbre jön ki, az jó. Ez általam egy óvatos becslés volt, feltételezve az előre
nem látható dolgokat, javításokat, tábla cseréket is. Jelenleg semmilyen belterületi utakra
vonatkozó pályázat nincs kiírva, amik voltak is, azok is gyűjtő utakra vonatkoztak, nem
kiszolgáló utakra, valamint pályázati feltételként meg volt az is szabva, hogy
tömegközlekedés folyjon rajta, munkahely kapcsolódjon hozzá, legalább napi 1500-as
forgalom bonyolódjon. Ezek a kis utcák soha nem fogják tudni teljesíteni ezeket a
feltételeket, így sajnos marad az önerő.
Mihalik Tibor képviselő: Ezt a közel 22 millió forintos összeget látva sokan el sem tudják
képzelni, hogy mi kerül ennyibe. A terveket és a mérnöki iroda dokumentációit
áttanulmányozva lehet látni, hogy milyen előkészítés előzi meg a kivitelezést. Ezért nagyon
fontos, hogy egy önkormányzat hogyan bánik a vagyonával, és hogyan hagy hátra ügyeket,
ugyanis a mi önkormányzatunk 100 millió forintos tartozást örökölt. Ebből az összegből
legalább két ilyen utca burkolása meg tudna valósulni ahelyett, hogy felesleges perek
kapcsán úgy fizetünk ki nagy összegeket, hogy azt nem a mi kis közösségünk javára
fordítjuk.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e további kérdés, hozzászólás? Amennyiben
nincs, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet azzal a kiegészítéssel, hogy 21.700.000
Ft keretösszegig.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással
ellenszavazat nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
126/2017. (IX.14.) határozata
Semmelweis utca szilárd burkolattal történő ellátása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az alábbi
határozatot hozta:
1. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete bruttó 21.700.000.- forint keretösszegig
támogatja a Semmelweis utca (201 hrsz.) szilárd burkolattal történő ellátását.
2. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Zobokiné Kiss Anita
polgármestert, hogy a beszerzési eljárást lefolytassa, majd a nyertes ajánlattevővel a
vállalkozási szerződést aláírja.

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Beruházási Csoport
- Gazdálkodási Csoport
- Irattár

13. NAPIREND -

Martinovics utca szilárd burkolattal történő ellátása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Ehhez az előterjesztéshez ugyanazt hozzá lehet fűzni,
mint amit az iméntihez, viszont itt az előkésztés már megtörtént. A műszaki tartalom viszont
más, így átadom a szót Csikós Mihály képviselőnek.
Csikós Mihály képviselő: Az útalap szegélyezés a korábbiakhoz hasonló, annyi plusz
műszaki tartalmat kell majd beiktatni, hogy a Kinizsi utca felőli laposabb terület
vízelvezetését kezelni kell. Ez sok éves probléma, ehhez sok szakmabelivel fogok tárgyalni.
Ez is 4,50 méter plusz 2x 15 cm széles aszfalt. Itt is élnék az előző napirendi pontnál megtett
javaslattal és egy maximalizált keretösszeget szeretnék megszavaztatni, ami 4.750.000 Ft.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés,
hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra bocsájtom a határozat-tervezetet azzal a
módosítással, hogy az 1. pontba kerüljön bele, hogy 4.750.000.- forint keretösszegig.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással
ellenszavazat nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
127/2017. (IX.14.) határozata
Martinovics utca szilárd burkolattal történő ellátása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az alábbi
határozatot hozta:
1. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete bruttó 4.750.000.- forint keretösszegig
támogatja a Martinovics utca szilárd burkolattal történő ellátását.
2. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Zobokiné Kiss Anita
polgármestert, hogy a beszerzési eljárást lefolytassa, majd a nyertes ajánlattevővel a
vállalkozási szerződést aláírja.

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül: - Beruházási Csoport
- Gazdálkodási Csoport
- Irattár

14. NAPIREND -

Közterületek elnevezése
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés,
hozzászólás?
Csikós Mihály képviselő: A bizottság hosszasan tárgyalta. Több éve áhított dolog, hogy
ezek a kezelhetetlen tanyacsoportok, mint pl. Szikra, Felsőalpár, Kisalpár stb.
megszűnjenek, mert beazonosíthatatlanok. Erre most nagyon jó a Központi Cím Regiszter
(KCR), amiben majd a címek átvezetésre kerülnek. Arra készülni kell, hogy ezzel egy
nagyon hálátlan feladat vár a Polgármesteri Hivatal számos munkatársára, hiszen duplikáció
esetén önálló, beazonosítható házszámot kell kialakítani. A dűlőutak kitáblázásáról nagyon
sok pozitív visszajelzés érkezett, mind a rendőrség, mind a polgárőrség, mind pedig a
futárszolgálatok részéről. Ezeket a táblázásokat sok kutatómunka előzte meg, hogy még
csak véletlenül se kerüljön olyan közterület név használatra, ami bárkit sértene, illetve, hogy
a 23/2013. rendeletünk 4.§-ának is megfeleljen. Ezeket most már át tudják emelni
navigációkba, fel tudja venni a Google és ez irányba is fogunk lépéseket tenni. Terveink
között szerepel, hogy majd a külterületi tanyás házszámokat, például Szikra X. házszámot
átforgassuk, mondjuk Balla dűlő Y-ba. Ott is páros és páratlan oldalanként történik a
számozás. Az érintett személyek természetesen fognak kapni tájékoztatást. A dűlőnevek
egyértelműek voltak, a Szikra-Oncsa, Kapásfalu településrészben voltak nyitott kérdések,
amikben Mihalik képviselő úr közreműködésének köszönhetően született javaslat. Ami az
oncsai aszfaltos rész, az Oncsa utca lenne, a túloldalt a földes rész lenne az Avar utca, az
erdészház utáni földes köz lenne az Erdész utca, és van egy plusz utca, mely félig-meddig
használatos az Autómosó előtt, az lenne a Vadász utca, a kapásfalusi oldalon maga a főút
most is Kapásfalusi útként funkcionál a 44-es főúttól a 4625-ös számú útig. A belső földes
utca lenne a Gazda utca, illetve az ezt a kettőt átkötő köz a Homok köz.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Javasolnám, hogy ne Homok köz legyen, hanem
Homok utca, legyen egységes. Dicséretes ez a kutatómunka, és ez egybe is vág Lakitelek
Önkormányzatának az utcák elvezéséről és a házszámozásról szóló rendeletével.
Különösen az oncsai részen sérelmezték a lakosok, hogy címük úgy szerepel, mint tanya,
holott ők belterületen laknak.
Csikós Mihály képviselő: Ehhez nagyon rugalmasnak kell lennie minden lakosnak. A
lakcímkártyát az érintettek térítésmentesen meg fogják kapni. Ezen felül át kell jelenteni a
közműveket, a hiteleseknek szerződést kell módosítani stb. Ha a KCR rendszer
végérvényesen jó lesz és minden adat kész lesz benne, akkor már nem lesz olyan, hogy pl.
a mentő nem talál oda. Ugyanis nem csak címkezelést tud, hanem a rendszer összeköti a
címet a helyrajzi számmal, plusz koordinátákkal, és még azt is tudja kezelni a rendszer, hogy
egy ingatlanon belül több épület esetén A, B, C épület, épületen belül ajtó és még azon belül
is külön koordináta. A bizottsági ülésen még nem rendelkeztem kellő információval annál a
három dűlőnél, ami településhatárra esik. A Világosi, Szódás és a Kerekdombi határdűlő. Ott
a közterület már nem a mi közigazgatásunk. Ezt a KCR nem fogja tudni kezelni, viszont
olyan megoldást tudunk alkalmazni, mintha tanyacsoport lenne, de szisztematikusan
kiosztva.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Azzal, hogy a Képviselő-testület dönt az
elnevezésekről, nem senkinek nem fog változni a lakcíme. Amikor változás lesz, arról előtte
mindenkit értesíteni fogunk. Ez egy hosszú folyamat, aminek ez az első lépcsőfoka.
Szentirmay Tamás alpolgármester: Néhány éve mi is megjártuk ezt az utat, amikor az
akkori Úttörő utcát Vasút utcává kellett nyilvánítani. Egy-két olyan helyre kell majd elmenni,
ahol az igazolványokkal kapcsolatos ügyeket lehet intézni.
Mihalik Tibor képviselő: Meglepő volt, hogy milyen jól fogadták az ötletet. Vannak olyan
emberek, akik korlátozva vannak, akár testi formában, akár az információkhoz való

hozzájutásban. Nekik össze kell állítanunk egy szóróanyagot, vagy meghívni őket egy
személyes egyeztetésre.
Csikós Mihály képviselő: A Földhivatalnál havonta csinálnak egy frissítést, és ők
automatikusan átemelik az általunk berögzített adatokat. Remélhetőleg egyszer eljutunk oda,
hogy ezt a közművek is megtegyék.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e további kérdés, hozzászólás? Amennyiben
nincs, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet az előterjesztésben szereplő közterületek
elnevezésének az elhangzott javaslatnak megfelelő módosításával.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
128/2017. (IX.14.) határozata
Közterületek elnevezése
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az alábbi
határozatot hozta:
1. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az előterjesztésben szereplő
közterületek elnevezését.
2. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Zobokiné Kiss Anita
polgármestert, hogy az új közterületek elnevezésével kapcsolatos ügyintézéseket
megtegye.

Felelős: Csikós Mihály képviselő
Határidő: értelemszerű
Értesül: - Beruházási Csoport
- Irattár

15. NAPIREND -

Döntés a Nordfest Kft. ajánlata tárgyában
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: A Nordfest Kft. az üzemeltetője a Tősfürdő területén
található Tőssellőnek, ami az idei évben nem nyitott ki. A Nordfest Kft. olyan tájékoztatást
adott ki, mely szerint az önkormányzattal nem tudtak megállapodni, illetve, hogy az

önkormányzat nem tudta vállalni a bevétel megosztását, mint eddig. Ezt én cáfolom. Mi
küldtünk nekik egy levelet, hogy amíg a jelenlegi bérleti szerződés hatályban van, addig az
önkormányzat az abban vállalt kötelezettségeit teljesíti. Ennek egyik része volt az is, hogy
abban az esetben, ha a Tőssellőt kinyitják, akkor vállaljuk a jegyárak megosztását. Volt
tavasszal egy kezdeményezés a Nordfest Kft részéről, mely szerint nem ebben a formában
szeretnék ezt ebben az évben kinyitni. Ez a megegyezés nem jutott a végére, így abban
maradtunk, hogy marad a bérleti szerződés és mindenki az abban vállaltakat teljesíti. A
Tőssellő nem nyitott ki, mi pedig tettünk egy vételi ajánlatot, mely úgy szólt, hogy 3 millió Ftért egy összegben megvásároljuk a Tőssellőt. Az ajánlatunk másik része arra vonatkozott,
hogy 4,5 millió Ft-ot adunk érte abban az esetben, ha 3 egyenlő részletben, 3 egymást
követő évben fizetnénk ki a vételárat. Erre mostanáig nem kaptunk választ, amikor is jött a
Nordfest Kft egy meghatalmazott személyétől egy levél, melyben leírta, hogy milyen ajánlatai
lennének az önkormányzat számára. Engem felháborított. Elvinné a lényeges elemeket, a
műszaki tartalmat, majd ami nagy költségbe kerül, a „kőrengeteg”, azt ott hagyná. Gondolom
annak az elszállítása sokba kerülne, ezért csak a játszó elemeket vinné el. Bizottsági ülésen
született egy olyan határozat-tervezet, mely szerint a képviselő-testület nem fogadja el a
Nordfest Kft által tett megegyezéses ajánlatot, ugyanakkor 2017. szeptember 30-ig fenntartja
a 2017. április 28-án tett vételi ajánlatát. Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés,
hozzászólás?
Szentirmay Tamás alpolgármester: Az első évben nem nyitottak ki, a második évben és
tavaly 1,5 hónapig voltak nyitva, idén szintén nem nyitottak ki. Tehát 4 év alatt összesen 3
hónapig voltak nyitva. Így nem lehet fenntartani egy vízi játszóteret.
Csikós Mihály képviselő: Nem kívánok állást foglalni arról, hogy ez mennyibe került, de az
biztos, hogy amennyi rá lett erre szánva, annyiba biztosan nem. Ha vinni akarják, vigyék, de
ennek a kereteit jól be kell biztosítani. Azzal, hogy ezt elviszik, nekik jó, mert mentik a
menthetőt, bár nagy része nem bontható. Ami aggályra ad okot, az az, hogy ha ott marad
egy nagy üres lyuk, ahonnan több száz m3 föld hiányzik, az nem fog túl jól mutatni. Annak a
jogi lehetőségét nem tudjuk, hogy lehet kikötni, hogy pl. pénzt letétbe helyezzenek, vagy,
hogy szakaszosan történjen az elbontás, tehát amit elbontanak, azt helyre is állítsák. Amit
nem igazán értek, hogy a mi pályázatainknál, ha pl. egy 65-ös szeg már nem úgy áll, vagy ki
kellett cserélni egy másikra, azt dokumentumokkal alá kell támasztani, változás bejelentést
kell benyújtani, esetleg szerződést módosítani, nem beszélve az indikátorokról. A Tőssellő
esetében alap indikátor lehet pl. a látogatottság. 4 év alatt 3 hónap üzemeltetéssel ezt,
bármilyen kicsi számot is vállaltak, biztosan nem tudták teljesíteni. Akkor viszont a pályázatot
lezárni sem tudták.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Sok minden elhangzott a köztudatban és különböző
oldalakon lehetett olvasni, mennyire sajnálják sokan, hogy nem nyitott ki, és hogy ezt az
önkormányzatnak meg kellene vásárolni. Van ezzel kapcsolatban ellenkező vélemény is.
Napokban kaptam egy levelet, amiből néhány mondatot felolvasnék:
Nagyon röviden reflektálnék a hírre azok nevében, akik a fürdőt rendszeresen használják a
teljes szezonban. „Nem kell semmilyen formában sem oda ez a ronda, balesetveszélyes
kőkolosszus! Kérjük Önöket, szabaduljunk meg tőle, vigyék a tulajok oda, ahova akarják,
mindenki utálja.”
Nyilván ez is pár odaérkező vendég véleménye. Vannak más vélemények is, csak tudni kell,
hogy ilyen is van. Kaptam ilyen levelet többet. Bennünket és a véleményünket nem ez
motiválja, hanem az, hogy ha már megépült, akkor működjön is. Ezért döntöttünk úgy, hogy
megvásároljuk. Felértékeltetés után határoztuk meg azt az árat, amit az önkormányzat adni
tud érte. Figyelembe vettük az ár meghatározásánál azt is, hogy mit kell még ráfordítani,
hiszen az építmény a jelenlegi formájában nem nyitható meg. Ennyit tud az önkormányzat
adni, nem gondolom, hogy meg kell sértődni annak, aki ezt elutasítja vagy elfogadja, hozni

kellett neki egy döntést, ha elfogadja, akkor van tovább. A bérleti szerződésben benne van,
hogy az érdemi döntést nyújtsák be az önkormányzathoz. Tavaly novemberben a pályázat
lezárult és záró elfogadásra benyújtották. Akkor azt az ígéretet kaptuk, hogy ez pár hónap
alatt lezajlik. Lassan egy év eltelt és még ezt az érdemi döntést nem kaptuk meg, amit
nagyon várunk, mert addig a bérleti szerződés hatályban van. Ha erre nem kapunk választ,
vagy olyan válasz kapunk, hogy nem élnek ezzel az ajánlattal, akkor el kell gondolkoznunk a
továbbiakról, hogy meddig fogjuk fenntartani ezt a helyzetet. Romlik az állapota, ami csak
rontja a Tősfürdő helyzetét. Erről is kell a későbbiek során döntenünk. Bízom abban, hogy a
Nordfest Kft. mérlegelni fogja ezeket a dolgokat és elfogadja az önkormányzat ajánlatát.
Bende László képviselő: Látva a Tőssellővel kapcsolatos folyamatot, ami másként alakult,
mint ahogy kezdetben indult. Ez a szerződés, ami készült, elég semmilyen. Sajnos több
témában hibásan fogalmaz, hiányos és az önkormányzat részére leginkább falhoz állást
biztosít, merthogy nincsenek eszközeink a dolog kezelésére. Ráadásul furcsa is, hogy a
szerződés egyik aláírójával beszéltem néhány éve arról, hogy mekkora az az összeg, amivel
a végén ezt meg lehet vásárolni és ebben is komoly eltérésünk volt, mert azt állította nekem,
hogy az 52 ezer Euro az egész érték, bár a szerződések szerint nekem úgy tűnik, hogy ez
csak fél érték, bár nem pontos és elég hibás megfogalmazások vannak benne. Ha a
legjózanabb megközelítést nézem, akkor a két félről szól két külön szerződés, valószínűleg
két különböző fél részéről, ilyen módon viszont 30 milliós nagyságrendű, tehát 100 ezer
Eurós nagyságrendű az az érték, amekkorát a szerződés szerint kellene kifizetni. Kellett
volna, ha éltünk volna ezzel a másfél évvel ezelőtti lehetőséggel, ami most is fennáll
bizonyos módosításokkal, amiket itt ecseteltek. 30 millió Ft-ból nagyon sok mindent meg
lehet oldani a Tősfürdőben, ami egyébként nagyon jó természeti adottságokkal rendelkezik.
A fürdőzők látták ezt a leszalagozott, elhanyagolt, karbantartás nélküli projektet, ahol még a
víz is algás volt és az egész balesetveszélyes, tehát sikerült elrontani ezt a szép természeti
adottságot.
A Tősfürdőt úgy lehetne fejleszteni, hogy a megkötöttségektől megszabadulunk és
visszanyerje azt a formáját, hogy jól érezzék ott magukat az emberek. Most is jól érezhetnék
magukat, ha ez a projekt működne és karban lenne tartva. Abban az értékben, amit
felajánlottak nekünk, nem szabad ezt a létesítményt megvásárolni. Csodálkoztam is, hogy az
aláíró felek ekkora tévedésben voltak azzal kapcsolatban, hogy mit írtak alá. Nekünk oda kell
figyelnünk arra, hogy ha mégsem lesz vásárlás, akkor nagyon körültekintően kell eljárni, mert
a nehézségeink csak tovább tudnak fokozódni. Sajnálnánk, ha el kellene bontani, de nekünk
ez óriási kihívásokat tartalmaz, és ha itt marad, akkor törekedjünk arra, hogy megfelelő
színvonalban működjön, megfelelően karban legyen tartva, ne kelljen szemlesütve
sétálgatniuk a fürdőzőknek.
Dékány Zoltánné képviselő: Egyetlenegy testületnek sem jutott az elmúlt időszakban ennyi
kihívás, mint nekünk, akár a szemét, akár Démász-szal kapcsolatos, akár a K&H-s ügyekre
gondolva. Ez sok energiát emészt fel. Úgy vélem, ennek az építménynek a fenntartása és
működtetése igen költséges lehet, mert ha nem így lenne, akkor üzemeltették volna az idei
nyáron. Nem láttuk a gépészetet, sem mi, sem pedig az értékbecslők, mert nem tették
lehetővé a megtekintést. A Bácsvíz Zrt. szakemberitől tudjuk, hogy egy-egy szivattyú
élettartama lehet, hogy az 5 évet sem haladja meg, a cseréjük pedig igen költséges.
Egyáltalán nem tartom jó ötletnek erre 30 millió Ft-ot áldozni. A miatt tudnám támogatni,
hogy hivatkoznak a határtalan gyermekszeretetükre és legyen módjuk ezt bizonyítani és a
tett ajánlatra pozitívan reagálni. Én a határozati javaslat 1. pontját, szeptember 30-i
határidővel tudom támogatni.
Csikós Mihály képviselő: Számoltak ők egyáltalán azzal, hogy mibe kerül ennek az
elbontása és az ebből adódó helyreállítás? A kötőanyagokat pótolni kell, a csavarok
valószínűleg már nem úgy fognak passzolni stb. Ezek súlyos milliók, amiből 10 év üzemelési
költsége kijönne. A bérleti díjak is nagyon kedvezőek számukra.

Szentirmay Tamás alpolgármester: Legutóbb, mikor Honti Attila, a Nordfest Kft képviselője
itt volt, akkor azt nyilatkozta, hogy ha nem fogadja el az önkormányzat az ajánlatukat, akkor
december 31-ig elbontják a vízi foglalkoztatót. Legutóbbi levelükben 3 napot írtak. Kíváncsi
vagyok, hogy ha tényleg nem fogadjuk el, akkor mikor kezdenek hozzá.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e további kérdés, hozzászólás? Amennyiben
nincs, szavazásra bocsátom a határozat-tervezet 1. pontját.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
129/2017. (IX.14.) határozata
Döntés a Nordfest Kft. ajánlata tárgyában
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Kiss

Anita

polgármester

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete, nem fogadja el a Nordfest Játékpart Kft.
által tett megegyezéses ajánlatot, ugyanakkor 2017. szeptember 30. napjáig
fenntartja a 2017. április 28-án tett vételi ajánlatát.

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül: - Nordfest Játékpark Kft.
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

16. NAPIREND -

Tájékoztató a 2016. december 3. és 2017. június 30. közötti
időszak polgármesteri munkájáról
/Tájékoztató kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs, kérem a tájékoztató tudomásul vételét!

17. NAPIREND -

Beszámoló a 2017. évi önkormányzati nyári napköziről
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Második nyáron vállalta az önkormányzat a nyári
napközi biztosítását azoknak a gyermekeknek, akiknek az elhelyezését a szülők nem tudták
biztosítani. A táborról csak pozitív visszajelzést kaptunk, kiválóak voltak a pedagógusok is,
akik igyekeztek minél több programot biztosítani, mindig voltak kirándulások. Van-e kérdés,
hozzászólás?
Csikós Mihály képviselő: Nagyszerű dolog, hogy ez létrejöhetett. Személyes tapasztalatom
is van ezzel kapcsolatban, mégpedig, hogy a játszóudvar építésével éppen egybeesett a
nyári napközi, és a gyerekek is részt vettek a fák elültetésében, amiket aztán rendszeresen
meg is locsoltak. Ennek kapcsán elmondom, hogy október 2-án, délután 14.00 órakor
hivatalosan is szeretnénk birtokba adni az új játszó udvart, amire a képviselő-testület
nevében is tisztelettel meghívok mindenkit.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e további kérdés, hozzászólás? Amennyiben
nincs, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
130/2017. (IX.14.) határozata
Beszámoló a 2017. évi önkormányzati Nyári napköziről
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester
előterjesztését megvitatta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Nyári napközivel kapcsolatos beszámolót elfogadja.

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - Irattár

18. NAPIREND -

Egyéb ügyek

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Ahogy Csikós Mihály képviselő is említette, mindenkit
szeretettel várunk az átadásra. Ez a beruházás is azt mutatja, hogy a képviselő-testület és
az önkormányzat nemcsak pénzt, hanem plusz munkát is áldoz arra, hogy a gyerekek jól
tudják érezni magukat a településen. Tavaly az iskolák az önkormányzattól KLIK-hez
kerültek, és ez egy olyan beruházás volt, ami nem feladata az önkormányzatnak. A szülők és
a pedagógusok részéről hozzánk érkező kérések alapján döntöttünk úgy, hogy nekünk erre

áldozni kell. Látványában is óriási, hogy be van füvesítve, öntözőberendezés lett kiépítve, a
játszóelemek nagy gondossággal lettek kiválasztva. Olyan kiváló együttműködés volt az
iskola pedagógusaival, - itt kiemelném Borosné Editet, aki mindezt felvállalva megkeresett –
az iskolai SZMK-val. Ez példaértékű, és mindenkinek javaslom, hogy menjen el és nézze
meg.
Ebben a napirendi pontban szeretnék a tanyán élő lakosokhoz fordulni. Természetesen
fogunk meghívót küldeni és ki is fogjuk plakátolni, hogy tanyafórumot fogunk tartani
szeptember 28-án, csütörtökön 17.00 órakor a kapásfalusi iskolában. Igyekszünk a település
teljes lakosságát mind területileg, mind eloszlásában tájékoztatni. Volt már az idén lakossági
fórum, közmeghallgatás, volt üdülőterületi fórum, most pedig tanyafórumot tartunk, ahol a
lakosok feltehetik kérdéseiket a képviselők felé, továbbá itt fogunk részletes tájékoztatást
adni a közterületek elnevezéséről.
Szeptember 23-án tartjuk a II. Falunapot. Mindenkit biztatok, hogy idén is látogassanak el!
Tavaly az utcaversenyt a Széchenyi krt. nyerte, a nyeremény pedig egységes házszám volt,
- melyet minden utcabeli ingatlantulajdonos meg fog kapni, - és egy utcanév tábla, melyre az
a felirat is rákerült, hogy „2016. évi utcaverseny győztese”. Ezt a táblát, valamint a
házszámokat ünnepélyesen fogjuk átadni a falunapon.
Van-e valakinek hozzászólása a napirendhez?
Mihalik Tibor képviselő: A hulladékszigeteink közül, - melyekre mondhatom most már,
hogy elég jól működnek – gyakran előfordul, hogy néhány megtelik és ebben az esetben
sokan nem tudják, hogy hol találnak még ilyen gyűjtőhelyeket. Ezzel kapcsolatban merült fel,
hogy tájékoztatásként lehetne ezekről egy kis térképet kihelyezni.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e további hozzászólás a napirendhez?
Amennyiben nincs, a nyílt testületi ülést bezárom, és zárt ülést rendelek el.

kmf.

Zobokiné Kiss Anita
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa
jegyző

